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Семінари-майстерні  

«Децентралізація III – діємо професійно». 
 

  Створення інвестиційного клімату, залучення 

інвесторів – умови, необхідні для виконання. 

Ведучі: 
Ернест Новак – Бургомістр Міста та 
Гміни Загуж (Підкарпатське воєводство) 
 

Місце та час: 
25.09 – 1.10.2017 

           

Сердечно вітаємо! 



Децентралізація III  

– діємо професійно.  

Підвищення компетентності управлінських 
кадрів у громадах  

в 5-ти областях сходу України, Київській області 
та місті Києві. 

2 



 

Створення інвестиційного клімату, 

залучення інвесторів – умови, 

необхідні для виконання 



Дещо історії… 

Дев'яності роки – це початок функціонування польського 
місцевого самоврядування, як територіального (гміни), так і 
економічного. 
 

Польська економіка після ринкових перетворень, а також 
втрати східних ринків переживала величезну кризу.  
 

Підприємства масово банкрутували, а працівники масово 
втрачали роботу. Рівень безробіття у деяких регіонах 
перевищував 30 %. 
 

Одним з таких підприємств була фірма Заслав Заклад 
Причепів і Напівпричепів ТзОВ, на якій у найкращий період 
працювало 3000 осіб. 
 
 
 

http://www.zumi.pl/1930270,Zaslaw_Zaklad_Przyczep_i_Naczep_Sp._z_o.o.,Zagorz,firma.html


Спроби вирішення проблеми – рецепти з боку держави. 

Ефективна допомога вимагала: 
- Зовнішнього капіталу, 
- Нових технологій, 
- Нових підходів в управлінні. 
 

Пошуки вищеназваних елементів вимагали застосування 
нового інструментарію – спеціальної економічної зони. 
Першою польською СЕЗ була зона „Євро-ПАРК” Мелець 
(1995р.) 
 

Держава заохотила інвесторів за допомогою звільнень від 
податку на прибуток у розмірі від 50 до 70 % понесених 
інвестиційних витрат. Дана ініціатива була також підтримана 
органами місцевого самоврядування, які на кілька років 
надали пільгу у сплаченні податку на нерухомість. 
 



Чому варто залучати інвестиції. 

 
 
 

Користь для гміни: 
 
- Підвищення добробуту мешканців, 
 

- Вищі доходи бюджету гміни за рахунок частки від 
оподаткування доходу фізичних осіб (37,89 %) та прибутку 
юридичних осіб (6,71 %), 
 

- Більші надходження від податку на нерухомість (після 
закінчення періоду звільнення). 



Створення інвестиційного клімату, залучення інвесторів – 
умови, необхідні для виконання 

Інфраструктурні умови: 
- Хороший стан інфраструктури, 
- Підготовка інвестиційних майданчиків, 
- Близьке розташування до важливих транспортних артерій, 

аеропорти. 
Людські ресурси: 
- Люди із відповідною професійною підготовкою, 
- Професійна та вища освіта, 
- Доступність фондів на підготовку та зміну кваліфікації працівників.  
Нормативно-правові умови: 
- Місцеві генеральні плани, 
- Прозора структура організації адміністрації, 
- Справність і швидкість у діяльності адміністративних органів. 

 



Організаційні умови для професійного обслуговування інвестора 
- Пропозиція, яка представлена інвесторові повинна бути 

достовірною. 
- Елементи пропозиції повинні відповідати дійсності, їх не слід 

прикрашати. 
- Дані, які надаються інвесторові повинні бути перевіреними, щоб 

уникнути надання недостовірної інформації. 
- У переговорах з потенційним інвестором повинні брати участь 

представники найвищого рангу місцевого самоврядування. 
- Активна участь у вирішенні проблем інвестора, пов'язаних з 

місцем розташування (додаткова доїзна дорога). 
- Визначення „опікуна інвестора” – особи для першого контакту, 

яка допомагатиме інвесторові. 
- Рекламно - промоційна діяльність, публікації та буклети. 
- Супровід зустрічей з інвестором (візитки, прапорці, тощо). 

 



Альтернативні шляхи до спеціальної економічної зони. 

 
 
 
 
 

 
 

Легенда: 
 

                    дорога через промисловий об'єкт 
 
                    доїзна дорога 

 
 
 
 
 



Naj 

 

Промислові території в Загужі 

Загальна площа:  57 га 
   - у тому числі: 
      - облаштовані площі:  39 га 
      - вільні для інвесторів площі: 18 га  

Найбільші підприємства гміни 
сконцентровані у Загужі, у 
мікрорайоні Заслав. 
 
Значну частину території вже 
облаштовано, тому наша 
гміна створює нові 
майданчики для інвесторів.  



 

 

Створенні на території міста Загуж підзони Спеціальної 
Економічної Зони “Євро-ПАРК” Мелець 

У 2005 р. на ділянці 
площею близько 3 га 
було створено першу 
чергу СЕЗ у місті Загуж 
 

У 2006 р. акціонерне 
товариство W.P.S 
отримала дозвіл на 
ведення діяльності у 
СЕЗ. Товариство W.P.S є 
частиною групи ADR 
(Італія).  
 

Воно випускає сталеві диски для автомобілів, а також гальма і 
гальмівні колодки. 
 



 

 

Створенні на території міста Загуж підзони Спеціальної 
Економічної Зони “Євро-ПАРК” Мелець 

Фабричні приміщення фірми W.P.S. Sp. z o.o на даний час.  



 

 

Розширення загузької підзони СЕЗ „Євро-ПАРК” Мелець 

У 2007 р. 
стараннями влади 
гміни підзона в 
місті Загуж 
розширюється 
наступними 
площами на 
близько 8,5 га. 
 

Поруч вид на нові 
ділянки СЕЗ, до іх 
підготовки. 



 

 

Створення нормативно-правових умов для інвесторів 

Для теритоій, що призначені для 
інвесторів, було розроблено місцеві 
генеральні плани „Економічна зона” з 
номерами: I, II i III. 
 

Місцевий генеральних план (МГП) „ЕЗ-
I” містить території, які включено до 
Спеціальної Економічної Зони „Євро-
ПАРК” Мелець (малюнок плану - 
справа). 
МГП „ЕЗ-II” та МГП „ЕЗ-III” це ділянки, 
які створюються на майбутнє, коли 
наявні ресурси буде використано. 
Основне призначення цих територій: 
промислові підприємства та складські 
приміщення.  



Створення інфраструктурних умов для інвесторів 

У 2013 р. ділянки було комплексно 
підготовано. 
 

Орган місцевого самоврядування 
збудував дорогу доїзду, 
включаючи вуличне освітлення, 
санітарну та дощову  каналізацію, а 
також підвів воду. 
 

Забезпечено доступ до 
підготованих майданчиків через 
дорогу місцевого значення від 
загальнодержавної дороги номер 
84.  

До майданчиків підведено усі комунікації (електроенергію, газ, 
телекомунікаційну інфраструктуру) постачальниками даних послуг. 
 



 

 

Залучення інвесторів 

Першим інвестором на 
підготованих майданчиках 
стала фірма: 
 

SumiRico Poland Sp. z o.o. Яка 
входить до складу Групи 
Sumitomo Rico (Японія). 
 

Фірма займається 
виробництвом запчастин до 
автомобілів, на ній працює 
понад 400 осіб і вона працює 
у Зоні починаючи з 2013 р. 



 

 

Друге розширення загузької підзони СЕЗ „Євро-ПАРК” Мелець 

15 липня2015 р. 
Рада Міністрів, своїм розпорядженням про зміну території 
збільшує СЕЗ в місті Загуж до3,85 га. 

31 березня 2014 р. 

Гміна Загуж виходить із проектною заявкою до Агентства 
Розвитку Промисловості щодо розширення СЕЗ у місті Загуж. 

Серпень 2013 р.  

Запуск виробництва фірмою SumiRico Sp. z o.o. 

9 жовтня 2012 р. 

Продаж ділянок Фірмі SumiRico Sp. z o.o. Загальною площею 
4,15 га. 



 

 

Пропозиція для наступних інвесторів 

Для наступних інвесторів 
підготовано 3 можливості щодо 
розташування: 
- Сектор A площею 2,95 га, 
- Сектор B площею 2,13 га, 
- Сектор C площею 1,72 га. 
Усі Сектори враховано у 
Місцевому Генеральному Плані 
„Економічна Зона – I”.  
Сектори є повністю 
підготованими.  
Вони розташовані у Спеціальній 
Економічній Зоні „Євро-ПАРК” 
Мелець. Інвестори зможуть 
користуватися податковими 
пільгами у оподаткуванні 
прибутку та нерухомого майна. 
 



Нові генеральні плани 

Розвиток Спеціальної Економічної Зони 
„Євро-ПАРК” Мелець: 
Ділянки, які облаштовані інвесторами: 
- ADR (firma W.P.S Sp. z o.o.), 
- SRP (firma SumiRico Poland Sp. z o.o. 
Ділянки, які готові для продажу інвесторам: 
- Сектори: A, B i C. 
(включені до генеральних планів, приєднані 
до СЕЗ та підготовані). 
Ділянки на етапі підготовки: 
- МГП „Економічна Зона – II” площею 6,14 

га, 
- МГП „Економічна Зона – III” площею 4,87 

га. 
 
Плани впроваджено у життя 5 lipca 2017 р. 



 

 

Подальший розвиток Спеціальної Економічної Зони 

Нам вже не потрібно 
пропонувати розширювати 
СЕЗ „Євро-ПАРК” Мелець. 
 

На Економічному Форумі в 
Криниці, віце-премєр 
Матеуш Моравецький 
заявив про створення 
спеціальної економічної 
зони на території усієї 
країни. 
 

Нові норми увійдуть до 
життя, починаючи з 1 січня 
2018 р.  



 

 

Дякую за увагу! 


